
 
 
 

AO «Кселл» 
 
Пресс релиз 
 

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года 
 
Алматы, 24 январь, 2014 - Акционерное общество «Кселл» (далее Kcell или Компания) (LSE, 
KASE: KCEL), лидер телекоммуникационного рынка Казахстана по доле рынка и количеству 
абонентов, представит отчет о результатах за январь-декабрь 2013 года в четверг, 30 января 
2014 года в 9:00 (по времени г.Астана). 
 
Компания Kcell организует телеконференцию 30 октября 2014 года в 10:00 (UK) / 16:00 
(Алматы) / 14:00 (Москва). Телеконференция будет проведена на английском и будет 
транслироваться  в прямом эфире по ссылке https://new.livestream.com/irsquared/kcellresults 
 
 
Телеконференция в связи с прямой трансляцией  
 
Вы также можете слушать конференцию в прямом эфире по телефону и принимать участие в 
вопросах-ответах сессии через конференц-связь. Для того, чтобы принять участие в 
телефонной конференции, пожалуйста, наберите номер через несколько минут до начала 
пресс-конференции для регистрации.  
 
 

Бесплатный номер в Казахстане  
Стандартный международный 
номер: 
Бесплатный номер в 
Великобритании: 
 
Номер дозвона в России: 
Бесплатный номер в России: 
 
Номер дозвона в США: 
Бесплатный номер в США 

8 800 333 3506 
 
+44 (0) 20 3003 2666  
 
0808 109 0700 
 
+7 (8) 499 272 4337  
8 10 8002 490 2044 
 
+1 212 999 6659 
1 866 966 5335 

 
Пароль доступа к конференции: 

 
‘kcell’ 

 
 
Повторное воспроизведение телеконференции будет доступно до 1 марта по следующим 
номерам: 
 
Стандартный международный 
номер: 
 
Международная ссылка для 
воспроизведения: 

+44 (0) 20 8196 1998 
 
http://www.meetingzone.com/en-GB/replaydialinnumbers.aspx 

 
Код доступа для повторного 
воспроизведения: 

 
6289799 

 
 

https://new.livestream.com/irsquared/kcellresults
http://www.meetingzone.com/en-GB/replaydialinnumbers.aspx


Презентация будет размещена непосредственно перед конференцией на веб-сайте 
www.investors.kcell.kz./en 

 
Для справок: 
 
Kcell  
Связи с инвесторами  
Ирина Шоль Tel: +7 727 2582755 ext. 1205 

Investor_relations@kcell.kz 
 

СМИ 
Наталья Еськова 

 
Теl: +7 727 2582755 
Pressa@kcell.kz 

  
Иностранные СМИ  
College Hill  Tel: +44 207 457 2020 
Леонид Финк, Тони Френд, Кей Ларсен  
 
 
 
 
О компании 

Кселл является ведущим оператором мобильной связи в Казахстане по объему выручки и 

количеству абонентов. Компания функционирует с 1998 г., и по состоянию на 31 декабря 2012 

г. она имела приблизительно 13,5 миллиона абонентов, что обеспечивает ей долю рынка в 

размере 46.9%, согласно оценке Компании. По итогам 2012 г., согласно оценкам Компании, ее 

доля рынка по объему выручки составила 54.5%. 

Кселл предоставляет услуги мобильной голосовой связи, а также услуги с добавленной 

стоимостью, такие как передача коротких сообщений, обмен мультимедийными сообщениями, 

доступ к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступ к сети 

Интернет. На рынке Компания представлена двумя брендами: Kcell, который в основном 

ориентирован на корпоративных клиентов (включая также государственные учреждения) и 

абонентов с высоким уровнем доходов, и Activ, который в основном ориентирован на 

абонентов массового рынка.  Компания предоставляет услуги с помощью своей обширной, 

высококачественной сети мобильной связи, которая охватывает практически всю населенную 

территорию Республики Казахстан. 

Успех бизнеса Кселл связан с тем, что Кселл осуществляет деятельность в условиях 

быстрорастущей, развивающейся экономики Казахстана. В 2012 г., по данным организации 

Economist Intelligence Unit (EIU), реальный рост ВВП Казахстана составил 5.5%. По данным EIU, 

с 2009 года наблюдается среднегодовой реальный рост ВВП в расчете на душу населения на 

уровне 5.9%,  достигнув уровня 13,835 долларов США к 2012 г.  

В декабре 2012 года Компания Kcell успешно завершила размещение GDR (глобальных 

депозитарных расписок) на Лондонской фондовой бирже и простых акций на Казахстанской 

фондовой бирже. Цена была установлена на уровне 10.50 долларов США за GDR и 1,578.68 

тенге за акцию, при этом одна GDR соответствовала одной акции. Размещение включало в 

себя продажу компанией TeliaSonera акций в количестве 50 миллионов штук, в т.ч. акции, 

соответствующие 25%-ной доле акционерного капитала Kcell. TeliaSonera владеет напрямую и 

косвенно 61,9% простыми акциями Компании. 

 В дальнейшем Кселл намерен получить выгоду от своего значительного потенциала роста в 

сегментах услуг мобильной передачи данных в Казахстане.  Компания планирует продолжать 

осуществление инвестиций в развитие своей сети 3G для расширения сетевого 

http://www.investors.kcell.kz./en
mailto:Investor_relations@kcell.kz
mailto:Pressa@kcell.kz


покрытия.  Кселл стремится поддерживать свои позиции лидера на рынке мобильной связи по 

объему выручки и числу абонентов, предлагая свои продукты и услуги по конкурентоспособным 

ценам, расширяя свой ассортимент продуктов и услуг, поддерживая высокое качество своей 

сети и повышая ценность своего бренда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Кселл» АҚ 



 
Баспасөз мәлімдемесі 
 

2013 жылдың қаңтар-желтоқсан айларындағы қаржылық нәтижелер туралы 
есеп  
 
Алматы, қаңтар 24, 2014 – 2014 жылдың 30 қаңтарында сағат 9:00-де (Астана қаласының 
уақыты бойынша) «Кселл» акционерлік қоғамы (бұдан былай – Kcell немесе Компания) (LSE, 
KASE: KCEL), Қазақстанның нарық үлесімен абоненттер саны бойынша телекоммуникациялық 
нарығының жетекшісі, 2013 жылдың аяғындағы қаңтар-желтоқсан айларындағы нәтижелерді 
жариялайды.  
 
Kcell компаниясы 2014 жылдың 30 қаңтарында сағат 10:00 (UK)/16:00 (Алматы)/14:00 (Мәскеу) 
телеконференция ұйымдастырады. Телеконференция ағылшын тілінде өтеді және келесі 
сілтемеден тікелей эфирде көрсетіледі https://new.livestream.com/irsquared/kcellresults 
 
 
Тікелей трансляцияға байланысты телеконференция  
 
Сіз сондай-ақ конференцияны тікелей эфирде тыңдап, конференц-байланыс арқылы сессияның 
сұрақ-жауабына қатыса аласыз. Телефон конференциясына қатысу мақсатында тіркелу үшін 
нөмірді пресс конференцияның басталуына дейінгі бірнеше минут бұрын теріңіз. 
 
 

Қазақстандағы тегін нөмір  
Қалыпты халықаралық нөмір: 
Ұлыбританиядағы тегін нөмір: 
 
Ресейдегі байланыс нөмірі: 
Ресейдегі тегін нөмір: 
 
АҚШтағы байланыс нөмірі: 
АҚШтағы тегін нөмір 

8 800 333 3506 
 
+44 (0) 20 3003 2666  
 
0808 109 0700 
 
+7 (8) 499 272 4337  
8 10 8002 490 2044 
 
+1 212 999 6659 
1 866 966 5335 

 
Конференцияға қол жеткізу паролі: 

 
‘kcell’ 

 
 
Телеконференцияны қайта тыңдау 1 наурызға дейін келесі нөмірлер бойынша қолжетімді 
болады: 
 
Қалыпты халықаралық нөмір: 
 
Қайта ойнатуға арналған 
халықаралық сілтеме: 

+44 (0) 20 8196 1998 
 
http://www.meetingzone.com/en-GB/replaydialinnumbers.aspx 

 
Қайта ойнатуға арналған қол 
жеткізу коды: 

 
6289799 

 
 
Презентация конференция алдында www.investors.kcell.kz./en веб-сайтында орналастырылады 

 
 
 
 
 
 

https://new.livestream.com/irsquared/kcellresults
http://www.meetingzone.com/en-GB/replaydialinnumbers.aspx
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Анықтама үшін: 
 
Kcell  
Инвесторлармен байланыс  
Ирина Шоль Tel: +7 727 2582755 ext. 1205 

Investor_relations@kcell.kz 
 

БАҚ 
Наталья Еськова 

 
Теl: +7 727 2582755 
Pressa@kcell.kz 

  
Шетелдік БАҚ  
College Hill  Tel: +44 207 457 2020 
Леонид Финк, Тони Френд, Кей Ларсен  
 
 
 
 
Компания туралы 

Кселл Қазақстандағы ақшалай түсім көлемі мен абоненттер саны бойынша ұялы байланыс 

қызметінің жетекші операторы болып табылады. Компания 1998 жылдан бастап жұмыс істейді, 

2012 жылдың 31 желтоқсанындағы қалпына сәйкес, Компанияның абоненттік қоры Компания 

бағасы бойынша нарық үлесінің 46,9% құрай отырып, шамамен 13,5 миллион абонентке жетті. 

2012 жылдың нәтижесі бойынша, Компания бағасына сәйкес оның табыс көлемі жағынан нарық 

үлесі 54,5% құрады.  

"Кселл" компаниясы мобильді дауыстық байланыс қызметін, сондай-ақ қосымша қызметтерді, 

қысқа хабарламалар, мультимедиялық хабарламаларды алмасу және мобильдік контентке 

қолжетімді ету қызметі, сондай-ақ деректерді табыстау қызметі, оның ішінде Интернетке қол 

жеткізу сияқты қызметтерді көрсетеді. Нарықта Компания екі брендке ие: корпоративті 

клиенттерге бейімделген (мемлекеттік мекемелерді қоса алғанда) және кіріс деңгейі жоғары 

жеке абоненттерге арналған Кселл және бұқаралық нарық абоненттеріне бейімделген Activ. 

Компания Қазақстан Республикасы аумағының барлық дерлік елді мекенін қамтитын жоғары 

сапалы желіні пайдалану арқылы қызмет көрсетеді. 

Кселл бизнесінің сәтті дамуына Қазақстан экономикасының жоғары өрлеу қарқыны себепші 

болды. 2012 жылы, Economist Intelligence Unit (EIU) деректері бойынша, Қазақстанның ЖІӨ 

нақты саны 5,5% өсті. EIU деректері бойынша, 2009ж. бастап, тұрғындардың жан бас сайынғы 

ЖІӨ орта жылдық қарқыны 5,9% құрады, және 2012ж. 13,835 АҚШ долларын құрады.  

2012 жылдың желтоқсанында Кcell компаниясы Лондон қор биржасында GDR (жаһандық 

депозитарлық қолхаттарды) және Қазақстандық қор биржасында жай акцияларды 

орналастыруды сәтті аяқтады. Баға бір GDR үшін 10.50 АҚШ доллары және бір акцияға 1,578.68 

теңге көлемінде орнатылды, солай бола тұра бір GDR бір акцияға сәйкес келеді. Орналастыру 

TeliaSonera компаниясының 50 миллион дана көлеміндегі акцияларын, оның ішінде Kcell 

акционерлік капиталының 25% үлесіне сәйкес келетін акцияларын сатуды қамтыды. TeliaSonera 

тікелей және жанама түрде Компанияның 61,9% жай акциясына ие.  

Кселл Қазақстандағы деректерді ұтқыр табыстау сегментіндегі өсу мүмкіндігін тиімді 

пайдалануды жоспарлайды. Компания желілік қамтуды кеңейту үшін 3G желісін дамытуға 

инвестициялауды жалғастырады және бәсекеге қабілетті баға ұсыныстары, өнімдер мен 

қызметтердің түр-түрін ұсыну, желінің жоғары сапасын қолдау мен өз брендінің 

құндылығын арттыру есебінен ұтқыр байланыс нарығында көшбасшы позициясын ақшалай 

түсім бойынша да, абоненттер саны бойынша да сақтауға үміттенеді.  
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